
Efektywność wdrażania integrowanej ochrony roślin na podstawie kontroli 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2014 roku. 

Rok 2014 był pierwszym rokiem obowiązkowej realizacji integrowanej ochrony roślin przez 

rolników. Została ona wprowadzona zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy PE i Rady 

2009/128/WE oraz rozporządzenia nr 1107/2009. Wymogi integrowanej ochrony roślin określa 

załącznik III do dyrektywy 2009/128/WE. W Polsce stosowanie ogólnych zasad integrowanej 

ochrony roślin uregulowane zostało przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.  Rozporządzenie 

1107/2009 w art. 55 mówi o tym, że „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie”. 

Wdrożenie integrowanej ochrony roślin oraz prawidłowość jej stosowania jest realizowane 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez jednostki mu podległe. Zgodnie z 

powyższym do kontroli prawidłowej realizacji integrowanej ochrony roślin została 

zobligowana Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sposób i tryb prowadzenia 

kontroli oraz dokumentowania działań związanych z integrowaną ochroną roślin określa 

zarządzenie nr 2/2014 Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 marca 

2014 r. w sprawie zasad kontroli z zakresu ochrony roślin i techniki. Kontrole prowadzone były 

w oparciu o statystyczne podstawy z uwzględnieniem podziału gospodarstw na grupy 

uprawowe, czyli orne, warzywnicze, sadownicze oraz ze względu na przedziały obszarowe. 

Przy ornych na gospodarstwa - 1 ÷ <10 ha, 10 ÷ <50 ha i ≥50 ha oraz warzywnicze i 

sadownicze – 0, 2 ÷ <3 ha, 3 ÷ <10 ha i ≥10 ha. W 2014 roku kontrole prawidłowości 

stosowania środków ochrony roślin a w tym kontrole integrowanej ochrony roślin 

przeprowadzono u ponad 20000 podmiotów. W ich ramach Inspekcja zwracała szczególną 

uwagę na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, czyli zgodnie z prawem 

każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku prowadzonej działalności zawodowej w celach 

innych niż własne niezarobkowe potrzeby.  

Pracownicy w trakcie kontroli w oparciu o wywiad, kontrolę upraw, środków ochrony roślin, 

sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, obiektów i pomieszczeń wypełniali listę 

kontrolną integrowanej ochrony roślin. Stanowi ona integralną część protokołu kontroli. Lista 

składa się z trzech części. W pierwszej zawarte są pytania na temat działań mających na celu 

zapobieganie lub ograniczenie występowania organizmów szkodliwych. Dotyczy to min. 



stosowania płodozmianu, prawidłowej agrotechniki, zrównoważonego nawożenia 

biologicznego i mechanicznego zwalczania agrofagów itp. Część druga dotyczy korzystania z 

narzędzi wspomagających decyzję o zwalczaniu organizmów szkodliwych, czyli monitoring 

organizmów szkodliwych, progi ekonomicznej szkodliwości, dane agro-meteo czy usługi 

doradcze w integrowanej ochronie roślin. W części trzeciej zawarte są dane na temat działań 

minimalizujących zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów, czyli np. ograniczanie 

liczby zabiegów, stosowanie selektywnych środków czy np. redukcja dawek. Pracownik 

PIORiNu sporządzając raport musiał dokonać oceny i w uzasadnionych przypadkach podjąć 

ewentualnie decyzję o potrzebie przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli płodów rolnych 

pod kontem pozostałości środków ochrony roślin. 

Poniżej na podstawie tych list kontrolnych prezentowane są wyniki stosowania zasad 

integrowanej ochrony roślin w 2014r. 

Stosowanie zasad  

integrowanej ochrony roślin 

Liczba profesjonalnych 

użytkowników śor 

deklarujących stosowanie: 

Liczba profesjonalnych 

użytkowników śor 

deklarujących nie 

stosowanie: 

% profesjonalnych 

użytkowników śor 

deklarujących stosowanie: 

płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia 16850 1367 92,5 

agrotechniki uprawy 16990 835 95,3 

stosowanie odmian odpornych/ tolerancyjnych 

oraz materiału siewnego wytworzonego i 

poddanego ocenie zgodnie z przepisami o 

nasiennictwie 

15444 2798 84,7 

biologiczne i mechaniczne zwalczanie 

organizmów szkodliwych 
14801 3311 81,7 

zrównoważone nawożenie, nawadnianie i 

wapnowanie 
16671 1426 92,1 

stosowanie środków higieny 

(np. czyszczenie i dezynfekcja maszyn, sprzętu 

itp.) 

16269 1965 89,2 

inne 2339 8117 22,4 

monitorowanie organizmów szkodliwych 18116 935 95,1 

progi ekonomicznej szkodliwości 16382 2595 86,3 

korzystanie z opracowań naukowy, danych 

meteorologicznych 
16021 2870 84,8 

korzystanie z usług doradczych w integrowanej 

ochronie roślin  
13275 5215 71,8 



stosowanie selektywnych środków ochrony 

roślin 
16522 2390 87,4 

ograniczenie liczby zabiegów 17484 1435 92,4 

redukowanie dawek 13737 5179 72,6 

przemienne stosowanie środków ochrony roślin 17026 1698 90,9 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, mimo iż jest to pierwszy rok obowiązkowego stosowania 

nowych zasad integrowanej ochrony roślin to odsetek profesjonalnych użytkowników 

stosujących te zasady jest stosunkowo wysoki i równomierny. Najmniej użytkowników 

deklarowało stosowanie nowych metod, czyli np. redukcję dawek czy korzystanie z usług 

doradczych, czyli systemów wspomagania. 

W trakcie prowadzonej kontroli stosowania środków ochrony roślin 17458 profesjonalnych 

użytkowników środków ochrony roślin deklarowało, że stosowane przez nich działania i 

metody integrowanej ochrony roślin są efektywne. Odmiennego zdania było 1208 rolników. 

Ponieważ rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym obowiązywały nowe zasady w ramach 

integrowanej ochrony roślin, to działania restrykcyjne ze strony Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa były łagodniejsze. Wobec rolników, którzy popełnili 

pomniejsze niezgodności Inspekcja odstępowała od nakładania kar grzywny stosując w 

zamian jedynie pouczenie wobec rolników. Jednocześnie w sytuacji, kiedy producent rolny 

nie spełniał zasadniczych wymogów, które obowiązywały dotychczas, czyli np. stosował 

środek ochrony roślin nie posiadając właściwego szkolenia bądź robił to opryskiwaczem bez 

potwierdzonej sprawności technicznej lub nie wykonywał nałożonych zaleceń to mandat 

karny był nakładany.  W trakcie kontroli stosowania środków ochrony roślin najwięcej 

nieprawidłowości zakończonych postępowaniem mandatowym wykazano w zakresie użycia 

środków niezgodnie z zakresem ich stosowania oraz dokumentacji stosowania środków 

ochrony roślin. Niestety wśród popełnianych błędów, które były najbardziej liczne pojawił się 

właśnie brak badań sprawności technicznej sprzętu do wykonywania zabiegu oraz brak 

aktualnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia. Najmniej 

nieprawidłowości zanotowano w odniesieniu do warunków przechowywania środków bądź 

użycia środków niedopuszczonych do obrotu. Stosunkowo nieliczne zaniedbania stwierdzono 

natomiast w odniesieniu do warunków bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. 
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